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Para que(m) serve o Estado? 



O que é o Estado? 

Acordo, ou pacto social, entre 
membros da sociedade para 
consolidação de uma ordem 
social que implica em 
deveres e direitos. 

Contrato social

Conjunto de instituições destinadas a 
administrar, política, social e 
juridicamente, um território. 



Qual o papel do Estado em uma sociedade capitalista? 

Função estabilizadora: O Estado 
pode interferir na economia, por 
exemplo, para buscar um 
crescimento econômico sustentado, 
uma alta taxa de emprego e uma 
inflação baixa, que não resultam, 
necessariamente, da livre atuação do 
mercado. 

Funções do Estado

Sociedade onde a 
distribuição da produção e 
do trabalho social é 
regulada pelo mercado e 
pelas relações de 
propriedade. 

Sociedade capitalista

Função alocativa: O Estado aloca 
recursos, por exemplo, ao fornecer 
bens públicos como saúde, educação, 
iluminação pública, parques, ao 
construir estradas e portos, ao produzir 
energia, petróleo e minérios, atuando 
em áreas onde a iniciativa privada 
poderia atuar. 

Função distributiva: O Estado 
pode alterar a distribuição de 
renda e de riqueza ao transferir 
recursos de uma parte da 
população para outra. 

Há muita divergência entre os economistas sobre como o Estado deve atuar nessas três áreas!



O que é a política fiscal?  

Resultado nominal = receita  – despesa

Resultado primário = receita – despesa 

(exceto a despesa com juros)

Déficit: Receita < Despesa

Superávit: Receita > Despesa

DESPESAS 
Despesa com pessoal

Compras públicas 

InvesDmentos públicos

Transferências

Subsídios

X
RECEITAS

Tributos (impostos, taxas e contribuições)

Títulos públicos 

EmprésDmos

PrivaDzações

Outros 

É a política de planejamento 
e administração do 
orçamento do Estado. Ou 
seja, serve para decidir o 
quanto e como o Estado vai 
se arrecadar e o quanto e 
como vai gastar.



Como é avaliado o orçamento público no Brasil? 

Fonte: Senado Federal  - “Vídeos - Orçamento fácil”. 



O governo, assim como uma família, 
não deve gastar mais do que ganha. 
Logo, diante de uma crise e de um 
aumento das dívidas, deve-se 
passar por sacrifícios e por um 
esforço de poupança. 

O orçamento público é comparável ao orçamento doméstico?

A metáfora falaciosa:
1º:  o governo, diferentemente das famílias, tem a 
capacidade de definir o seu orçamento.

A arrecadação de impostos decorre de uma decisão polí3ca, e está ao 
alcance do governo, por exemplo, tributar pessoas ricas ou 
importações de bens de luxo, para não fechar hospitais. Ou seja, 
diferente do orçamento familiar, o orçamento público decorre de uma 
decisão cole3va sobre quem paga e quem recebe, quanto paga e 
quanto recebe.

2º:  quando o governo gasta, parte dessa renda 
retorna sob a forma de impostos. 

Ou seja, quando o gasto público acelera o crescimento 
econômico, suas receitas também aumentam.

3º:  as famílias não emitem moeda, não têm 
capacidade de emitir títulos em sua própria moeda e 
não definem a taxa de juros das dívidas que pagam. 

Já o governo faz tudo isso. Logo, a metáfora que compara os 
orçamentos público e familiar é dissimulada e desvirtua as 
responsabilidades que a política fiscal tem na economia, em suas 
tarefas de induzir o crescimento e amortecer os impactos dos 
ciclos econômicos na vida das pessoas. 

NÃO !



Ao longo da década de 1980, o Brasil presenciou uma 
efervescência política com grandes mobilizações populares, 
greves, conflitos e extensos debates públicos que culminaram 
em um amplo acordo político, a Constituição Federal de 1988. A 
chamada Constituição Cidadã sela um pacto social no Brasil 
que oferece uma ampla garantia dos direitos individuais e 
coletivos e o mais completo conjunto de direitos sociais que o 
país conheceu, além de uma ampla cobertura da seguridade 
social, que se tornou um dos maiores programas de proteção 
social de todo o mundo.

Princípio da solidariedade social: respeito e responsabilidade 
recíproca entre as pessoas, prontidão para ajudar os menos 
favorecidos. 

Exemplo: No Brasil qualquer cidadão com uma doença grave 
tem direito constitucional a tratamento no SUS. O custo desse 
tratamento, às vezes muito oneroso, é arcado pelos 
contribuintes. Simbolicamente, trata-se de um pacto de 
solidariedade entre nós, por meio do qual dividimos os custos do 
acesso universal à saúde, aos outros bens públicos e benefícios 
sociais diversos.

O Brasil tem um pacto social para guiar o orçamento?   

Princípios da Cons8tuição de 1988 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. "A saúde é direito de todos e dever do Estado, [...]".

Art. 203. "A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, [...]".

Art. 205. "A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, [...]".

Art. 230. "A família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, [...]".



Qual a composição de receitas e despesas no Brasil?

RECEITAS  TRIBUTARIAS

• O gráfico só considera o governo central e não os Estados e 
Municípios. 

• A maior parte do gasto do governo central é com a 
previdência social que é um sistema redistributivo por 
natureza, de contribuição e transferência, e que resulta em 
melhora líquida na desigualdade social. 

• Já os gastos com juros absorvem quase um quarto do 
orçamento do governo central e beneficiam uma pequena 
parcela privilegiada da população. 

Pra onde vai o gasto? De onde vem as receitas?

Distribuição da carga tributária no Brasil e na OCDE em 2015 

 
A carga tributária brasileira é extremamente regressiva (piora a distribuição de 
renda: 
10% mais pobres à pagam em torno de 53% de sua renda disponível com tributos.
10% mais ricos     à contribuem com apenas 23% da sua renda disponível

Impostos indiretos à São regressivos por natureza pois 1) incidem sobre os consumo 
e serviços (taxam relativamente mais quem ganha menos) e 2) a população mais pobre 
brasileira consome mais bens e serviços do que os ricos relativamente à renda. 

Justiça tributária 
Para ser justa, a carga tributária deve seguir o critério da capacidade econômica, renda 
e riqueza, de cada contribuinte, ou seja, a condição econômica de cada contribuinte 
determina a repartição do financiamento das atividades públicas.

Não há justiça tributaria no Brasil! A carga tributária é uma das instituições 
responsáveis pela desigualdade social.  



Qual o impacto distribu0vo da polí0ca fiscal no Brasil? 
Índice de Gini após atuação da política fiscal em 2009

O Brasil diminui a 
desigualdade com as 

transferências (exceto 
juros), com os impostos 

diretos, aumenta com os 
impostos indiretos e volta a 

diminuir com os gastos 
sociais.

O índice de Gini é uma medida de 
desigualdade, entre 0 e 1, onde 0 

corresponde à completa igualdade 
(no caso do rendimento, por 

exemplo, toda a população recebe 
o mesmo salário) e 1 corresponde 

à completa desigualdade (onde 
uma pessoa recebe todo o 

rendimento e as demais nada 
recebem).



Quais os impactos do novo regime fiscal? 

Dentre outras regras: 
• Estabelece que o gasto primário (sem os 

juros) do governo central não pode crescer 
em termos reais, somente repor a inflação. 

• Desvincula as receitas destinadas à saúde 
e educação.

Isso significa que a população vai crescer, a 
economia vai crescer, mas não haverá 
crescimento real de recursos para os serviços 
públicos.

A EC95 é um novo “pacto social” em torno da 
redução do Estado e de suas funções sociais, 
incompatível com os princípios da Constituição 
de 1988. E, dado o impacto distributivo da 
política fiscal, a EC95 tende a aumentar a 
desigualdade social.

Emenda Constitucional 95 

Gasto primário do Governo Federal em porcentagem do PIB (1997 – 2037)

Nos últimos 20 anos, o gasto do governo central aumentou em proporção 
ao PIB para atender as demandas da Constituição de 1988, esse gasto foi 
essencialmente social. Para os próximos 20 anos, a ideia da EC95 é 
retroceder 20 anos. 


